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«سابتكو» تتعاقد مع «سبيدي موترز» لتقديم خدمات النقل بني اململكة والبحرين

"سابتكو" تتعاقد مع "سبيدي موترز" لتقديم خدمات النقل بني السعودية والبحرين

يعلن النقل اجلماعي (سابتكو) عن تعيني ممثل لوزارة الداخلية يف جملس إدارة
الشركة

رئيس وزراء إيطاليا :مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام أحد املشاريع الرائدة

تعليم بيشة يطالب بفصل سائق نقل طالبات ..واألهالي يطالبون بعودته

«سابتكو» تتعاقد مع «سبيدي موترز» لتقديم خدمات النقل بني اململكة والبحرين

أنهت الشركة السعودية للنقل اجلماعي «سابتكو» تعاقدها مع شركة سبيدي موترز البحرينية لتكون
ال معتمدًا لسابتكو يف مملكة البحرين الشقيقة.
وكي ً
وسيقدم الوكيل البحريين خدمات احلجز وإصدار التذاكر ونقل الركاب بواقع ست رحالت يومياً بني
البحرين واململكة من خالل حافالت حديثة ،ويأتي اختيار «سابتكو» لشركة سبيدي موتورز كوكيل هلا يف
البحرين يف إطار جهود الشركة لتطوير وحتسني أعماهلا واالرتقاء باخلدمات على اخلطوط الدولية وفق أعلى
وأفضل املستويات.
اجلدير بالذكر أن «سابتكو» تقدم خدماتها عرب شبكة خطوط واسعة ومنتظمة تربط أكثر من  583مدنية
ومركزا يف خمتلف مناطق اململكة جبانب خدمات النقل الدولي اليت تصل برحالتها إىل  7دول خليجية
وعربية جماورة (دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مملكة البحرين ،دولة قطر ،دولة الكويت ،مجهورية مصر
العربية ،اململكة األردنية اهلامشية ،مجهورية السودان) عرب رحالت جمدولة تصل إىل  0111رحلة يومياً تتنوع
ما بني رحالت بني مدن اململكة ورحالت دولية.
http://www.alriyadh.com/1098970

"سابتكو" تتعاقد مع "سبيدي موترز" لتقديم خدمات النقل بني السعودية والبحرين

أنهت الشركة السعودية للنقل اجلماعي" سابتكو "تعاقدها مع شركة سبيدي موترز البحرينية لتكون
ال معتمدًا لسابتكو يف مملكة البحرين ابتداء من  6نوفمرب .5102
وكي ً
وقالت "سابتكو" يف بيان هلا إن الوكيل البحريين سيقدم خدمات احلجز وإصدار التذاكر ونقل الركاب بواقع
ست رحالت يوميًا بني البحرين واململكة من خالل حافالت حديثة.
وأضافت أن اختيار "سبيدي موتورز" كوكيل هلا يف البحرين يأتي يف إطار جهود الشركة لتطوير وحتسني
أعماهلا واالرتقاء باخلدمات على اخلطوط الدولية وفق أعلى وأفضل املستويات.

http://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/395044

يعلن النقل اجلماعي (سابتكو) عن تعيني ممثل لوزارة الداخلية يف جملس إدارة الشركة
تعلن الشركة السعودية للنقل اجلماعي (سابتكو) عن إستالمها بتاريخ1342/1/72هـ ملوافق
7112/11/9م خطاب تعيني مدير اإلدارة العامة للمرور اللواء /عبد اهلل بن حسن الزهراني ضمن األعضاء
احلكوميني يف جملس إدارة الشركة وهو خريج جامعة تكساس بالواليات املتحدة األمريكية عام 1311هـ عضو
ال من عضو جملس اإلدارة اللواء /عبد الرمحن بن عبد اهلل املقبل ،وذلك
غري تنفيذي ممثال لوزارة الداخلية بد ً
مبوجب األمر السامي الكريم رقم  4132وتاريخ 1342/11/11هـ وتعترب مباشرته من تاريخ صدور القرار.

http://goo.gl/OCDMlr

رئيس وزراء إيطاليا :مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام أحد املشاريع الرائدة

أعرب دولة رئيس وزراء مجهورية إيطاليا السيد ماتيو رينزي عن سعادته وامتنانه لزيارته للمملكة ،مؤكدًا
مساهمتها يف تعزيز ودعم العالقة بني البلدين.
جاء ذلك أثناء حضوره حفل تدشني احلفارة «جزلة» ضمن مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام  -القطار
واملرتو-.
وقال يف تصرحيه لوسائل اإلعالم صباح أمس :أتشرف يف هذه املناسبة باحلضور ومشاهدة هذا املشروع .مؤكدًا
أن إيطاليا ليست دولة للسياحة بل متتلك الكثري من املوارد ،ومن أهمها التطور التقين واهلندسي والبنية
التحتية.
ومضى رئيس الوزراء اإليطالي قائالً :ال شك أن هذا املشروع يعترب من املشاريع الرائدة اليت تسهم يف توطيد
العالقة بني البلدين وخصوصاً يف جمال البنية التحتية وكذلك تبادل األعمال والتعاون يف خمتلف اجملاالت.
هذا وقد شهد رئيس الوزراء اإليطالي حفل تدشني احلفارة جزلة وكذلك مشاهدة الفيلم املرئي الذي حتدث
عن مسرية املشروع وحبضور معالي املهندس إبراهيم السلطان عضو اهليئة العليا رئيس مركز املشاريع
والتخطيط وعدد من ممثلي الشركات اليت تنفذ املشروع.

http://www.al-jazirah.com/2015/20151110/ln31.htm

تعليم بيشة يطالب بفصل سائق نقل طالبات ..واألهالي يطالبون بعودته

خاطب تعليم بيشة الشركة املتعهدة للنقل التعليمي بإيقاف العمل مع حافلة سائق سعودي عن العمل،
والبحث عن بديل ،بعد شكوى مواطن ،وثَّق بالفيديو تهالك املركبة اليت تنقل الطالبات؛ ما يشكّل خطرًا
عليهن ،فيما طالب آخرون بعد أن علموا بإيقافه بإرجاعه للعمل ،ونقل الطالبات ،مدعومًا بشهادة مديرة
املدرسة بتعامله الطيب مع الطالبات .
وأوضح مدير التعليم مبحافظة بيشة بالنيابة خالد عبداهلل الغامدي أنَّه "بنا ًء على الشكوى املقدمة من املواطن
املوثقة بالفيديو متت خماطبة شركة تطوير خلدمات النقل التعليمي خبطاب رمسي ،حسب منهجية النقل
التعليمي ،وطالبنا بإيقاف سائق الوسيلة عاجالً .وعلى ذلك مت إيقاف السائق على الفور ،والبحث عن بديل.
وأثناء البحث عن بديل تقدم لنا عدد من أولياء أمور الطالبات ،وطالبوا بإعادة السائق لنقل بناتهم ،نظرًا
لتعاونه معهم ،وحسن أخالقه بشهادتهم ،بناء على طلبهم الرمسي املمهور بأمسائهم".
بأن السائق من أهل الصالح ،ومن خرية السائقني يف املدرسة دينًا
أن "مديرة املدرسة شهدت َّ
وبيَّن الغامدي َّ
وخلقًا ،وتعامله طيب مع الطالبات ".
http://sabq.org/21Lgde

